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 די חלק – בשדים רש"י של אמונתו
 הלוי-דחוח אדיר מאת

 סנהדרין מסכת לתלמוד רש"י בפירוש שדים .כו

 ראשונה דוגמה

 ישראל חכמי בין וויכוחים מתארים אשר קצרים סיפורים מובאים ע"א(, )לט שם בגמרא
 אחד שכומר ,נאמר הללו מהסיפורים באחד הקב"ה. של ייחודו בשאלת הגויים לחכמי
 נברא השני וחציו "הורמיז" ידי-על נברא האדם גוף של העליון שחציו וטען אמימר עם התווכח

 ידי-על נברא האדם וגוף באלהות שיתוף יש אכן אם לו: השיב אמימר "אהורמיז", ידי-על
 ישתה שהאדם אהורמיז מסכים איך כלומר בארצו? מים להעביר "אהורמיז" מתיר איך שניים,

 התחתון? גופו בחלק שייצאו עד בתחומו יעברו והם העליון, גופו בחלק מים

 שם: הגמרא לשון והנה

 דאהורמיז. – לתתאי מפלגך דהורמיז, – לעילאי מפלגך לאמימר: אמגושא ההוא ליה "אמר
 בארעיה?". מיא לעבורי להורמיז אהורמיז ליה שביק היכי כן, אם ליה: אמר

 אלים או שדים שני הם ואהורמיז שהורמיז סבר מכשף או כומר שאותו מעלה, הסוגיה פשט
 בתרא ]בבא לילתא בר הורמיז כדאמר שד, – "דהורמיז כך: שם פירש רש"י ברם, דמיוניים.

ֵרי ִחלַּתת  "ו – "הכי קרי הוא-ברוך-הקדוש – דאהורמיז ע"א[, עג לּות ִפיהּו ִדב  ֲחִרית ִסכ  אַּ  ִפיהּו ו 
 עניין את ביארנו וכבר השדים, במציאות מודה הוא בתחילתם כי יג(, י, קה') "ָרָעה הֹוֵללּות
 בשם נקרא הוא-ברוך-שהקדוש קובע הוא פםסווב – זה מאמר של .ב(4 )דוג' ג בחלק הלילית

 לדמיונות עבודה שהרי וכעורה? חמורה זרה-עבודה של בשם יתברך לה' קרא ואיך שד! של
חּו" – זה( מאמר של א חלק ראש )ראו לנמצאים! מעבודה חמורה ב  ֵשִדים ִיז   ֱאֹלִהים ֱאֹלהַּ  לֹא לַּ

ָדעּום לֹא ָערּום לֹא ָבאּו ִמָקֹרב ֲחָדִשים י   בגדר הם רש"י דברי וכל יז(, לב, )דב' "ֲאֹבֵתיֶכם שְׂ
 .ותהילה ברכה כל על המרומם יתעלה ה' וגידוף חירוף

 מהם אחד כל אשר דמיוניים אלים או שדים בשני שמדובר משמע הכומר מדברי ועוד, זאת
 כומר, אותו של הסכלות דברי לתוך הקב"ה החדרת עצם אמימר. של אחר גוף בחלק שולט
 כביכול השיתוף, אמונת אל מאד מקרב ,כמשל לא ואפילו בגמרא כלל נאמרו שהדברים מבלי

 מפירושו מזאת, ויתרה דמיוני. אלילי בפנתיאון דמיוניים אלים של ממקבץ אחד הוא הקב"ה
 הוא-ברוך-"הקדוש אומר הוא שהרי הכומר! דברי על חולק אינו כלל שהוא עולה רש"י של
 אפוא, עולה האלילי מניסוחו הוא",-ברוך-להקדוש הכי קרי "אמגושא אמר ולא הכי", קרי

 בהם! ותומך אותם מסביר הפחות לכל או הכומר לדברי מסכים שהוא

 לו ולהשיב כומר אותו של שיניו את להקהות הייתה אמימר של מטרתו שכל לומר, צורך ואין
 הבין לא האגגי אמגושאו האלהות. במדעי השקפות ישראל-עם את ללמד ולא סכלותו, כפי
 שזניחת לכך ראיה הינו זה ופירוש העיקר, את וזנח הטפלים העניינים בפירוש והתמקד זאת,

 והאלילות. השקר כלפי סטייה גם בהכרח עמה גוררת האמת

 שמים שם מפיהם להוציא שלא נזהרים השדים אפילו כי ,נלמד הבאה בדוגמה כן, כמו
 !שמים בכבוד נזהרו השדים אפילו חז"ל לפי כלומר לשווא, ה' שם את מזכירים ואינם לבטלה
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-כלאחר ואומר כלל, שמים בכבוד נזהר אינו הוא שהרי השדים מן גרוע היה כנראה רש"י לוואי
 ...שדיםה אחד םכש הוא הקב"ה של שמוש יד

 שניה דוגמה

 כך: נאמר ע"א( )מד שם בגמרא

ִהי"' יֹות וַּי  עַּ  ִבה  הֹושֻׁ א ֵעיָניו וִַּיָשא ִביִריחֹו י  ר  ִהֵנה וַּיַּ דֹו ֹעֵמד ִאיש ו  ֶנג  בֹו ל  ר  חַּ לּוָפה ו  ָידֹו ש   וֵַּיֶלְך ב 
עַּ  הֹושֻׁ ָתה ֲהָלנּו לֹו וַּיֹאֶמר ֵאָליו י  ָצֵרינּו ִאם אַּ ר ֲאִני ִכי לֹא וַּיֹאֶמר ?ל  ָבא שַּ ָתה יָ י   צ   וִַּיֹפל ָבאִתי עַּ
עַּ  הֹושֻׁ ָצה ָניופָ  ֶאל י  ר  ָתחּו אַּ  לאדם לו אסור יוחנן: ר' והאמר הכי? עביד היכי יד[.–יג ה, ו']יה 'וִַּיש 
ר ֲאִני' ליה: דקאמר התם שאני הוא! שד שמא חיישינן ]שהרי[ בלילה לחברו שלום שייתן  שַּ
ָבא ָתה יָ י   צ   לבטלה". שמים שם מפקי דלא גמירי משקרי? ]השדים[ ודילמא '.ָבאִתי עַּ

 במורה רבנו כותב וכן הנבואה, במראה היה יהושע שראה שמה רבנו, לדעת ספק שום אין
 הנבואה במראה אלא זה שאין דיבורו או מלאך ראיית שנזכר מקום שכל ביארנו "כבר מב(: )ב,
 רבנו וכן ".מאד מאד והבינהו זה דע שקדם, כמו פורש שלא ובין הדבר שפורש בין בחלום, או

 עמו מדבר איש שיראה העשירית, "המעלה הנבואה: מעלות בעניין מה( )ב, שם כותב
 כאן? אותנו ללמד חז"ל רוצים מה אפוא, כן אם ".ביריחו וכיהושוע ]...[ הנבואה, במראה

 מבני ובמיוחד כללי, באופן האדם מבני להיזהר אותנו ללמד נועדו יוחנן 'ר דברי כי לי, נראה
 לנבואה, ההכרחיים התנאים בתוך ,לו( )ב, במורה מלמד רבנו וכן .בלילות המשוטטים האדם

 שם: דבריו וֹכה הארץ, עמי מהמון להיזהר צריך הנבון האדם כמה עד

 הבלתי לשררֹות תשוקתו את ביטל ]...[ כבר אדם[ למעלת ]=שהתרומם הזה האדם "שיהא
 אלא ]...[, ומשמעתם כבודם וישיג אדם בני שירוממוהו או הניצחון אהבת כלומר אמתיות,

 וכחיות כבהמות ספק בלי ]=במצביהם[ בהם שהם מצביהם, כפי האדם בני כל את ִיראה
 מנזקי להינצל היאך אלא עליהם, חושב כאשר הסגולה יחיד השלם יחשוב לא אשר רף,הט

 אדם בדמות שהם אותם להם "ובדומה ואומר: יוסף ָמרי מוסיף שם ובהערה מהם". המזיקים
 הרבני בממסד מעטים לא ויש והכבוד". והתאווה הקנאה נפשם ומאוויי שאיפתם וכל

 ושנאתם הארץ עמי נזקי בעניין הרחבה )וליתר זו להגדרה מהדהד בדיוק שמתאימים
 ותבניתו"(. אדם בצורת חיים "בעל מאמרי: ראו חכמים, לתלמידי

 הםש מפני "שלום" אומרים אינםש =הרשעיםשדיםה על מספרים חז"ל דועמ ועוד, זאת
 אשר ,בימינו ישנם וזקנים מגבעות בעלי וגנבים פושעים כמה והלא ?שמים בכבוד נזהרים

 לבני לימוד כאן יש אלא, וכיו"ב?! שמו" "ישתבח או השם" "בעזרת אומרים ושעל צעד כל על
 עד ,שמים יראי כצדיקים תראותוהִה  והצביעות תחזותהִה  חמורה כמה עד הכשרים, האדם

 עלינו כמה נלמד ומזאת .בכך נזהרים היו התלמוד חכמי בימי הרשעיםהשדים= שאפילו
 שתהיה להישמר עלינו וכמה ,מפניו לירוא עלינו וכמה עולם,-בורא של בכבודו להיזהר
 למדים אנו ,כן כמו .בלבד מעשינו בחיצוניות מלומדה אנשים מצות ולא שלמה, עבודתנו
 .והצדק האמת לדת והשקר הצביעות חדרה כמה עד מורכא זו מאגדה

ן ֲאֹדָני וַּיֹאֶמר" ש ִכי יַּעַּ ֶזה ָהָעם ִנגַּ ִפיו הַּ ָפָתיו ב  דּוִני ּוִבש  ִלב ִכב  ק ֹוו  ִהי ִמֶמִני ִרחַּ ָאָתם וַּת   ֹאִתי ִיר 
וַּת לָֻׁמָדה ֲאָנִשים ִמצ  ִני ָלֵכן ,מ  ִליא יֹוִסף ִהנ  פ  הַּ ֶזה ָהָעם ֶאת ל  ֵלא הַּ פ  ָדה ָוֶפֶלא הַּ ָאבְׂ ַמת וְׂ  ֲחָכָמיו ָחכְׂ
ֹבָניו ּוִביַנת ַתָתר נְׂ  (.יד–יג כט, יש') "ִתסְׂ
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 הודמשתחו – עביד היכי" כך: פירש אשר ,שם בסנהדרין רש"י פירוש את שכחתי וכמעט
ָתה ֲהָלנּו' :לו דאמר ןודכיו ?בלילה לאדם ָצֵרינּו ִאם אַּ  לא וכי ,ביממא דאי ,הוא דלילה מכלל ',ל 
 סבר שרש"י בבירור עולה זה מפירוש ."?העולם אומות לשרי ישראל יֵר שָ  בין מכיר היה

 ,הנבואה במראה רש"י לדעת מדובר היה ולא ,ההתרחשויות פשט את מתארת זו שאגדה
 עולה עוד .לפניו שעומד המלאך את זיהה לא יהושע לילהה לתאפ שבשל ירמסב הוא שהרי

 השדים הם עולםה אומות ושרי ישראל על הממונים מלאכים הם ישראל שריש מדבריו,
 על הממונה השד לפני שמקטר" הבאה: בדוגמה אמרשי וכפי ,העולם אומות על הממונים

 גובלת פשטני לפירוש זו זיהה החדרת כלל! באגדה הנזכר לא הזו ההזיה כלו ",דבר אותו
 את חילקו אשר הקדמונים, האלילים עובדי של ההזיות את אשרתמ היא שהרי ,באלילות
 .שונות ותישוי ידי-על הנשלטות ולאומות למקומות העולם אומות ואת העולם

 הוא, שמים שם ושלום המזיק, על שמים שם מוציאין ואין – הוא שד שמא" שם: פירש עוד
ָרא' :שנאמר  הוכמשתחו דדומה ה,ומשתחו שאין שכן וכל ,כד[ ו, ]שו' 'ָשלֹום יָ י   לֹו וִַּיק 

 "שלום" לומר איסור שיש מצאנו היכן שהרי מאד, תמוה רש"י של זה פירושו ."לשעירים
 וכי שלום, לומר מותר אלילים עובד לגוי ואפילו כזאת? הלכה פסקו חז"ל והיכן דהו? למאן

 שמי עולה כאן מדבריו כן, כמו האלילים? מעובדי גרועים שמים בכבוד נזהרים אשר השדים
 – במציאות קיימים השדיםש האמין שרש"י רברוו זרה,-העבוד עובד דיםלש חווהשתשמ

 רבנו לדעת פולחן, במעשי עבדּה לא אם ואף ,זרה-עבודה באמיתת האמין שהוא אפוא נמצא
 והנורא. הנכבד השם את ומגדף מחרף הוא

 שלישית דוגמה

 היא שם ההנחהו סקילה? בעונש חייב אוב-בעל מדוע להבין ניסו ע"א( )סה שם גמראב
 ולא דחויה זו שהנחה כמובן סקילה. להתחייב יש בגינו אשר מעשה עושה אינו אוב-שבעל

 עם משוחח כביכול שהוא – בזולתו בתעתעו האוב-בעל פעולות כל שהרי להלכה, נפסקה
 אשר מעשית פעולה בגדר היא שיעשה פעולה כל – בנסתרות ידיעה לו שיש או המתים
 התורה. מן סקילה שעונשה באוב-בהעלאה אותו מחייבת

 שנאמר: ידעוני-בעל או אוב-בעל לשאול "אסור יח(: )יא, זרה-עבודה בהלכות רבנו פוסק ןוכ
 בסקילה, עצמן וידעוני אוב שבעל למד נמצאת יא[.–י יח, ]דב' וידעני' אוב ושאל בך ימצא 'לא

 לוקה". – מאמרן כפי ועשה מעשיו כיוון ואם מרדות,-מכת אותו ומכין באזהרה בהן והנשאל

 משיב, עולא בסקילה? יתחייב אוב-בעל מדוע כאמור שואלים שם, בגמרא הדיון במסגרת
 באוב.-העלאה משום בסקילה חייב הוא לשד מקטר האוב-בעל אם רק כלומר לשד", "במקטר

 אתה איך כלומר הוא!", זרה-עבודה עובד לשד "מקטר והלא בגמרא, שם עליו מקשים ומיד
 "במקטר נוסף פירוש מציע רבא באוב? מעלה הינו לשד המקטר של שגדרו אומר, עולא

ר", בַּ  כביכול אשר כישופים לבצע אחרות ובמלים ולחֵבר, לקבץ מחשבה מתוך כלומר לחַּ
-על שמקטר שמי ואומר, רבא דברי על מקשה אביי ברם, עולם. של טבעו סדרי את משנים

ר מנת בַּ  טוען רבא אתה ואיך לגמרי, אחר לאו על ועובר חבר", "חובר של בגדר הוא לחַּ
ר שהמקטר בַּ   וידעוני? אוב בעל משום עובר לחַּ

 הללו: ענייניםה את פירש רש"י כיצד לראות נעבור ועתה בגמרא, הדיון בעניין כאן עד
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 דהוי דבר, אותו על הממונה השד לפני שמקטר עסקינן: בהכי ]...[ אוב בעל – לשד במקטר"
 נעשה הקטרה ידי-על אלא אלהות לשם מקטר אינו – רבַּ חַּ ל   במקטר ]...[ גמור. מעשה

 את שמחבר מאחר ]...[ ,לכאן השדים את[ ולאסוף ]=לקבוץ רלחבֵ  ]=הכישוף[ המכשפות
 באזהרה אלא אינו חבר חובר אמרינן דכי ]...[ בסקילה, שיהא התורה אמרה במזיד השדים

 – לוגד רבָ חַּ  אחד ;לחשים ידי-על אחד למקום ועקרבים נחשים ובהמות חיות המחבר זה –
 ."ורמשים שקצים מחבר – קטן רבָ חַּ  ,גדולות ובהמות חיות מאסף

 על ממונים שהם אלא במציאות, השדים בקיום האמין שהכותב בבירור, עולה רש"י מפירוש
 הקדמונים, האלילים עובדי בקרב הוא זו השקפה שיסוד אמרתי וכבר בבריאה, שונים עניינים
 ולא בטבע. שונים ואזורים כוחות על וחולשים שולטים שונים שאלים לחשוב ושגו ָהזּו אשר
 ניתן חבר, חובר של ההקטרה שבמעשה האמין גם הוא נים,ממּו ושהם בשדים שהאמין רק

 ניתן יודבר לפיו ,וכו' "במזיד השדים את שמחבר "מאחר כך: כותב הוא שהרי שדים! רלחבֵ 
 ...בשוגג גם יםהשד את רלחבֵ 

 מסוגל חובר שחובר האמונה את לנו מנחיל גם רש"י הללו, ההבל השקפות לכל בנוסף
 הבל הם הללו דבריו וכל – ועקרבים נחשים ובהמות חיות ולכנוס לאסוף לחבר בלחשיו
 על יעלה שלא הרמב"ם", רבנו של לאורו למיסטיקה "מבט במאמרי ביארתי וכבר מוחלט,
 יקדש שהקב"ה הדעת על יעלה שלא הסיבה מן רק ולּו אמת, הללו בהבלים שיש הדעת

 י(. י, )יר' "ֱאֶמת ֱאֹלִהים יָ וַּי" שהרי אמת, של זיק ולּו בו שיש דבר כנגד מלחמה

 חבר: החובר בעניין כ( אות )יא, זרה-עבודה להלכות בפירושו ָמרי דברי את ונצרף

 זבוב איבר להזיז לחשיו בכוח אין כי אחרים, כדברי ומקבץ מחבר אינו רבנו לדעת החובר"
 הברות שמשמיע הבר, והובר :ה"א במקום החי"ת ובאה לחשים. הלוחש אלא ואינו .הקל

 מהו רבנו להגדרת לב שים" כב(: )אות שם כתב עוד ."מכוערים ושמות משונים וקולות
 מעשה לא אבל מאבריו, איבר תנועת או דבר החזקת היינו :[חבר חובר לגבי] 'מעשה העושה'

 שבאר התנאים וכפי אמת, נביא ידי-על ה' בידי ורק ,לעשות בכוחו אין אלה כי פירוד, או חיבור
 ."הנבואה בפרקי ח"ב במורה רבנו

 רביעית דוגמה

ֹדֵרש" של גדרו את הסבירו ע"א( )סה שם בגמרא ֵמִתים ֶאל ו   שם: נאמר וכך יא(, יח, )דב' "הַּ
 רוח עליו שתשרה כדי הקברות-בבית ולן והולך עצמו המרעיב זה – המתים אל ודורש "תניא,

 טומאה".

 יז(: )יא, זרה-עבודה בהלכות פוסק רבנו וכן

 המת שיבוא כדי הקברות-בבית ולן והולך עצמו את המרעיב זה המתים? אל דורש הוא-זה-"אי
ִיָשֵאל מה ויודיעו בחלום  דברים ואומרים ידועים מלבושים לובשים שהם אחרים ויש עליו. שַּ

 דבר, של כללו עמו. ויספר בחלום פלוני מת שיבוא כדי לבדן, וישנים ידועה קטורת ומקטירין
ָך... ִיָמֵצא 'לֹא שנאמר: לוקה, – ויודיעו המת שיבוא כדי מעשה העושה כל ֹדֵרש ב  ֵמִתים ֶאל ו   'הַּ

 שם[". ]דב'

 לח(: )לאווין "המצוות ספר"ב כותב רבנו וכן
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 מה כפי המתים מן ידיעה מלדרוש שהוזהרנו האזהרה ושלושים, השמונה והמצוה"
 ולובש כך שעושה שמי ומרגישים, אוכלים שהם פי-על-ואף באמת, מתים הם אשר שמדמים

ִיָשֵאל מה לו ויגיד בשנתו המת יבואהו כך  מלקות". חייב זה לאו על והעובר ]...[ עליו. שַּ

 עצמו המרעיב בעניין שם בגמרא רש"י לפירוש עתה נעבור הטהור, לבין הטמא בין להבדיל
 אוהבו יהא הקברות-בית של שד – טומאה רוח עליו שתשרה" לשונו: וזה הקברות,-בבית ולן

 עצמו את שמרעיב מי את יאהב שהשד ולמה בגמרא?! שד נזכר והיכן – "בכשפיו ומסייעו
 ובכלל, !?האלילים עובדי למכשפים לסייע אמתב יכולים השדים אםוה הקברות?!-בבית וישן
 תעתועים! מעשה המה הבל ואלה להא והלא בכשפים?!ו בשדים אמת יש וכי

 משל היא חז"ל עליה שדיברו הטומאה" ש"רוח ,וגדולים אלילים עובד שאינו נבון לכל ברורו
 .מחשבתו את בהם ומטמטם מטמא מזהם שהאדם האליליות המאגיות ולהזיות לדמיונות

 דמיוניים לשדים להתקשר הנואל והרצון הרעה המחשבה עצם את מבטאת גם היא כן, כמו
 ותמימים. ישרים ומדרכי בו-כיוצא-שאין אמת-מאל האדם את מרחיקים אשר ,טמאים

 – בוכה היה זה למקרא מגיע עקיבא ר' "וכשהיה מאד: חשוב מוסר נאמר הגמרא בהמשך
 כדי עצמו המרעיב טומאה, רוח עליו שורה טומאה, רוח עליו שתשרה כדי עצמו המרעיב ומה

 אותנו ללמד עקיבא ר' של שכוונתו ברור וכמה". כמה אחת על טהרה, רוח עליו שתשרה
 שכן-כל – האלילים עובדי ולדמיונות להזיות אפילו מועילה התאוות שהכנעת השכל,-מוסר
 על ושתיה, באכילה מיעוט באמצעות ןלשתק והחליט עליו מתגברות שתאוותיו מי וחומר-וקל

 שאומר וכמו הפרישות. למעלת ויתקרב הרוחנית, במעלתו יתרומם שהוא וכמה כמה אחת
 סו(: )עמ' "השכלים גן" בספרו פיומי בן נתנאל ר'

 כי ]...[ במאכלות, מלהרבות ולחדול ישתבח, ה' את לירוא עליכם החכמים: אחד "אמר
קּו המאכלות ריבוי ובעזיבת האושר, את תשיגו ה' ביראת  תהיה ואז ]...[ התאוות, יְׁׂשּותְׂ

 ".רחבה בתוך וכסוס גינה בתוך כמלך נפשכם

 התאוות: בגנּות ח( )ג, במורה רבנו דברי את גם צרףונ

 שהעדיף למי ראוי ולכן החומר. דרישות כל להכנעת אלא אינם ואזהרותיה התורה "וצוויי
 דרישות כל בהשפלת מאודו כל לשּום ותארו, אדם בתבנית בהמה לא באמת, אדם להיות

 ויעשה בהם. וייבוש וכעס, לתאווה הנספחות המידות ויתר וכעס ושתיה מאכילה החומר,
 על בהם יצטמצם והשתייה, האכילה כגון בלעדיו, אפשר שאי מה בנפשו מגבלות להם

 ."ההנאה כפי לא התזונה צורך וכפי מועיל היותר

 נבואת – טהרה רוח עליו שתשרה כדי עצמו המרעיב" שם: בגמרא פירש רש"י זאת, לעומת
 שורה שהנבואה הדעת על יעלה איך שהרי עקיבא, ר' כוונת את יבין ולא ידע ולא ."שכינה
 יעלה איך כן, כמו הדעת? ויישוב שמחה מתוך אלא שורה הנבואה אין והלא ויגון? סיגוף מתוך

 ומעניין שכינה?! לגילוי יזכה עצמו את שירעיב שוטה כל וכי עקיבא? ר' כוונת שזו הדעת על
 כינה"ש נבואת" עליהם שתשרה כדי עצמם את הרעיבו אשכנז-יועצי-מחכמי שוטים כמה
 ...הנבואה חלות ואופני תנאי על מאומה ידע שלא מעיד כאן פירושוו כאן, רש"י דברי לפי

שּו" ָדר  ֶאל ָהֱאִליִלים ֶאל ו  ֶאל ָהִאִטים ו  ֶאל ָהֹאבֹות ו  ֹעִנים ו  ִיד   .ג( יט, )יש' "הַּ


